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PERKEMBANGAN GONAD IKAN SIDAT (Anguilla nrarmorata) DI DANAU POSO
[Gonads development of eels (Anguilla marmorsts) in Lake posol

Gadis Sri Haryani, Lukman,dan Triyanto
Pusat Penelitian Limnologi LIPI

ABSTRACT
The gonads condition of eels (Anguilla narmorala) in Lake Poso rvas studied. The aim of this research is to idenrily gonads
development of eel in Lalie Poso and estuary of Poso River. Based on histological analyses of the gonad, eels collected in the Lake
Poso and in the estuary rvere in the early vitellogenic stage, and the GSi (Gonadosomatic index) value ranged betrveen 0.60 -
4.40Yo. Development stage of female gonads showed four stages: chromatin nucleolar, perinucleolar, cortical alveoli and vitellogenic.
The male gonads shorved only pre-spermatogen;c stage rvhich contains only spermatogonia. Next stages should be reached during
dorvn stream migration to the deep sea.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan tipe seksualnya, ikan sidat

tergolong kelompok tipe gonokorisme yang tidak
terdiferensiasi. Artinya, kondisi seksual berganda

yang pada tahap juvenil gonadnya tidak mempunyai

iaringan yang jelas stafus jantan atau betina (Effendie,

1997), Goirarl tersebut kemudian berkembang inenjacii

ssmaoam ovarium. Setelah keadaan ini, setengah Cari

individu ikan-ikan itu gonadnya menjadi ovariurn dan

setengahnya lagi menjadi testes. Ganokoris yang

demikian dinamakan gonolioris tidak berdiftrensias i,

yang keadeannya tidak stabil dan dapat terjadi
interseks spontan. Pada masa leptochephalu.r, gonad

sidat belum dapat dipastikan apakah jenis jantan atau

betina. Jenis kelamin sidat dapat dibedakan setelah

mencapai dewasa. Pada sidat betina, gonad akan

berkembang nrenjadi ovarium dan testesnya tidak
berkembang sernpurna. Sebatrilqnya pada sidat jantan,

testes akan berkembang sempurna dan ovarium tidak
berkembang.

Danau Poso dan Sungai Poso memiliki
potensi perikanan khususnya ikan sidat yang culiup
tinggi, Estimasi produksi sidat hasil tangkapan pada

tahun 1970-an mencapai22 - 54 ton/ tahun. Hal ini
didasarkan pada jumlah alat tangkap yang terpasang

di Sungai Poso mencapai 20 - 25 unit dan dari hasil

tangkapan per alat per malam (Sarnita, i973). Pada

tahun 1 990 - 1995, produksi rata-rata sidat di perairan

ini, pada puncak rnusirn penangkapan yaitu antara

bulan Januari - Juni (musim hujan) berkisar antara

1,75 - 9,83 ton/bulan, atau rata-rata 5,50 ton/bulan.

Produksi sidat pada tahun 1990 rnencapai 41,5 ton,

dan pada tahun 1996 menurun hingga Zg,l ton
(Laporan Dinas Perikanan DT II Poso; dalamHaryani,
1998). Ikan sidat di perairan Poso berrnigrasi untuk
reproduksi dari Danau Poso ke Teluk Tomini- Tingkat
ruaya sidat delvasa dari flanau Poso menuju laut
berkisar antara 0 * 323 ek-or/bulen, atau rata-rata 138

ekorlbulan pada tahun 2001 (sugeha et a1.,2006).
Tingkat ruaya teninggi terjadi pada bulan April,
sedangkan pada brrlan-bulan September dan oktober
tidak tercatat adanS'a sidat beruaya. PaCa ikan sidat di
f,)anarr Posc, drlakukan penelitian unfuk mengetahui

kcntlisi perkenrbangan gonad sebagai bagian dari
proses reproduksi, yang menrFakan informasi dasar

dalam pengelolaan perikanan sidat di tlanau Poso.

Dengzur dernikian diharapkan perikanan sidat di llanau

Poso dapat tetap berlangsung dengan baik.

BAI{AN}ANMETODE
Penelitian dilaksanakan di perairan llanau

dan Sungai Pcso, Sulawesi Tengah pada bulan April,
.Iuli dan Septernber 2007 . Lokasi penelitian tersebar di

lima lokasi yaitu: { 1) Pendolo di bagian selatan danau,

(2) Solokaia/Meko, di tepi barat perairan danau, (3)

Tentena di bagian utara danau (outlet danau), (4)
Pandiri mewakili wilayah tengah Sungai Poso, dan (5)

Poso Pesisir yang merupakan muara Sungai Poso.

Ikan si,Jat ditangkap dengan berbagai alat

tangkap seperti: perangkap (pagar), bubq pancing, dan

jala. Ikan sidat yang tertangkap diukur panjang total,

ditimbang berat fubuh, berat gonad dan berat hati.
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